SPRÁVA TECHNICKÉHO DELEGÁTA SZB
Názov podujatia:
Majstrovstvá SR v biatlone, všetci okrem MiA, ŽyA III. kolo Viessmann - pohára v biatlone MiA a ŽyA
Dátum a miesto konania:7.-8.3.2015
Usporiadateľ - názov KB: Národné biatlonové centrum - Osrblie
Technický delegát:Jana Šimočková, rozhodkyňa IBU
Technický delegát 2:Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy
Delegovaní rozhodcovia:
Milan Trnik, rozhodca III. triedy
Pavol Šima, rozhodca III. triedy
Júlia Ridzoňová, rozhodkyňa III. triedy
PROPOZÍCIE (kvalita a úplnosť spracovania v zmysle čl. 2.5 pravidiel, včasnosť rozposlania):
Propozície boli schválené predsedom ŠTK dňa 23.2.2015.
Vytlačila som si ich z dokumentov stránky SZB.
PREZENTÁCIA (čas, miesto, priebeh, nedostatky, atď.)
v piatok 6.3.2015 od 13:00 do 17:00 v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí
v sobotu 7.3.2015 od 7:30 do 9:00 v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí
PRIESTORY KONANIA PRETEKOV - Technické zabezpečenie
Štart a cieľ (miesto, zabezpečenie štartu a cieľa, kontroly, meranie času)
Júlia Ridzoňová, rozhodkyňa III. triedy
Trate (kvalita, značenie, počet kontrol, počet okruhov, zabezpečenie tréningu)
Milan Trnik, rozhodca III. triedy
Strelnica (zabezpečenie a vybavenie v zmysle pravidiel, tréning a nástrel, terčový materiál, koridory,
priestory pre trénerov, stojany na zbrane)
Nadežda Šovčíková, rozhodkyňa III. triedy
Trestné kolo (umiestnenie, dostatočnosť personálneho obsadenia)
Pavol Šima, rozhodca III. triedy
Výpočtové stredisko (umiestnenie, technické a materiálne zabezpečenie)
Sajmon s.r.o.
– všetko vzorne pripravené, počas pretekov poverení rozhodcovia zistené nedostatky včas
nahlásili, odstránené boli podľa pravidiel, uvedené vo výsledkových listinách a evidencii napomenutí
ŠTARTOVÉ LISTINY (spôsob, rýchlosť a správnosť vyhotovenia podľa odsúhlasených údajov
SZB)
– všetko vzorne pripravené
VÝSLEDKY (spôsob časomiery, vyhodnocovania, predbežné výsledky, správnosť oficiálnych
výsledkov, aj formálna (uvedenie všetkých údajov podľa schválených údajov SZB)
- všetko vzorne pripravené
SÚŤAŽNÁ POROTA (zloženie, riešenie problémov - diskvalifikácie)
TD: Jana Šimočková
RP: Tomáš Fusko
Členovia: Nadežda Šovčíková - KB Pravenec, Oľga Konůpková – MŠK L.Hrádok,
Jaroslav Baloga – FOX Team Prešov
– vyhodnocovala a schvaľovala výsledky so všetkými prirážkami za neodbehnuté TK, nevystrelené
náboje a malé porušenie zásad fair-play, časovými vyrovnaniami na strelnici
– doplnila evidenciu napomenutí – 3 pretekári a 3 tréneri

ÚČASŤ NA PORADÁCH VEDÚCICH VÝPRAV
počet zúčastnených klubov celkom 29
počet klubov, ktorých zástupca sa zúčastnil porady 9

MIMORIADNE UDALOSTI (popis, príčiny)
- bez mimoriadnych udalosti
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI - činnosť organizačného výboru
- spolupráca s riaditeľom pretekov a organizačným výborom bola dobrá, správy o priebehu pretekov
podávali včas, ak bolo potrebné napomáhali riešeniu problémov
ROZHODCOVIA (počet, kvalifikácia, označenie, problémy, resp. nedostatky, delegovaní rozhodcovia)
- štatistiku a hodnotenie mal na starosti hlavný rozhodca Ondrej Kosztolányi, neviem o žiadnych
nedostatkoch ani problémoch s rozhodcami, ani delegovaní rozhodcovia nepodali žiadne informácie,
ktoré by bolo potrebné uviesť do tejto správy
UBYTOVANIE, STRAVA, OBČERSTVENIE, HYGIENICKÉ ZARIADENIA A DOPRAVA
– uvedené v propozíciách
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE
– zabezpečené usporiadateľom- zdravotnou sestrou a pohotovostným vozidlom
SPOLOČENSKÁ ÚROVEŇ
otvorenie pretekov – formálne, až by sa dalo povedať žiadne, hlásateľka O. Hanesová prečíta informácie
z propozícii, upozorňuje na prebiehajúce štarty pretekárov, ich priebežne príchody do cieľa a ich
umiestnenie vo výsledkových listinách, a keby sa to iniciatívne nepodujala robiť, tak by z reproduktorov
bolo počuť maximálne hudbu
vyhlasovanie výsledkov – tradične, väčšinou len za prítomnosti trénerov, rodičov a členov svojich klubov
účasť hostí, sponzorov, masmédií – neboli prítomní
propagácia podujatia – len formou propozícii bez upovedomia verejnosti napr. na plagátoch - M SR v
biatlone
CELKOVÉ HODNOTENIE PRETEKOV
- vysoká úroveň pripravenosti priestorov konania pretekov, profesionálny prístup riaditeľa pretekov,
organizátorov a rozhodcov
- priebeh celého podujatia však bolo poznačené nedisciplinovanosťou vedúcich výprav, ktorí ignorujú
prítomnosť na poradách, potom nie je možné, aby sa im podali všetky informácie, pripomenutia a
napomenutia, ktoré sú pre nich, a členov výprav, dôležité, prípadne vyplynuli z odkazov z
predchádzajúcich pretekov. Na poradách majú možnosť navrhovať, protestovať, pripomienkovať a nie
zákulisne osočovať a napádať rozhodnutia „ o nás bez nás“.
NÁVRHY A DOPORUČENIA TD
- spoločenskú úroveň pretekov a M SR v biatlone prehodnotiť, nie je všetko o financiách. Ako sa to robilo
v minulosti? Pretekári, a tí ostatní, si ani neuvedomujú, čo všetko je nutné urobiť, pripraviť pre tak
„krásne“ preteky, všetko je im samozrejme, nemajú pocit čoho sú súčasťou
- nájdite spôsob, ako prinútiť k účasti vedúcich výprav na poradách – zmeniť v pravidlách „porady
vedúcich výprav sa môžu zúčastniť“ : zástupca každého zúčastneného klubu je povinný
- trestné kolo pre žiakov posunúť ďalej, dochádzalo ku kolíziám, keď žiaci nestíhali vojsť do TK po
miernom sklone trate a žiakmi vychádzajúcimi z TK, alebo pohybujúcimi sa v TK
- priestor pre trénerov medzi strelnicou a TK bol vhodne umiestnený, nedochádzalo k porušeniam
pravidiel o informovaní pretekára trénerom, ani k narúšaniu práce rozhodcov na TK
- evidenciu napomenutí zverejniť a vyhodnotiť, menovaných na verejnom fóre pranierovať a žiadať
prísľub nápravy správania sa na pretekoch podľa pravidiel
Dátum: 13.3.2015

Podpis: J.Šimočková

